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Organisatie provinciale kampioenschappen op de weg 2022 
 

De organisatoren van wielerwedstrijden worden er attent op gemaakt, dat in het OC “De Schouw”, 

zaal “Artiest” Tweelindenstraat te 8810 Lichtervelde  zal overgegaan worden tot de toewijzing van de 

organisatie  van de provinciale kampioenschappen op de weg 2022. 

 

Aanvang van de vergadering om 20.00 uur  op dinsdag 23/11/2022. 
 

West-Vlaamse clubs aangesloten bij CYCLING VLAANDEREN vzw, die meerdere wedstrijden 

hebben georganiseerd en bewijzen van bekwaamheid hebben geleverd, komen hiervoor in aanmerking. 

De provinciale kampioenschappen zullen aan de meestbiedende club toegewezen worden. 

 

Op volgende categorieën kan een bod worden uitgebracht : 

 

➢ U23 (Beloften)/Elite 2 (EzC)  zaterdag/zondag   09 of 10/04/2022(*) 

➢ U17 (Nieuwelingen)    zaterdag/zondag   07 of 08/05/2022 

➢ U19 (Junioren)   zaterdag/zondag               14 of 15/05/2022           

➢ U15 (Aspiranten)   zaterdag/zondag       04 of 05/06/2022 

➢ Amateurs en Masters  datum zoals voorzien op de kalender 

➢ Dames elite    datum zoals voorzien op de kalender 

➢ Dames jeugd   datum zoals voorzien op de kalender 

➢ Elite met contract   datum zoals voorzien op de kalender 

 

* U23 – Elite 2 niet op dezelfde dag. 

 

De voorwaarden voor deelname aan de toewijzing van de PK’s zullen aan de clubs gestuurd worden, 

die hun verzoek telefonisch of per e-mail richten aan de Voorzitter provinciale commissie weg – piste 

veldrijden:  dhr. Eric Vanrobaeys, Oude Bruggeweg 7, 8810 Lichtervelde. 

 

 

E-mail: eric.vanrobaeys@skynet.be  

tel. 0485/754231 van Eric Vanrobaeys 

 

 

De biedingen kunnen per mail (luik 3 van de lastvoorwaarden) gestuurd worden aan de voorzitter van 

de provinciale commissie weg – piste - veldrijden t.e.m. 18 november 2022 (datum van de mail is 

bepalend). 

Ter plaatse op de vergadering kan door de aanwezige clubs ook nog een bod en/of een hoger bod 

ingediend worden. 

 
 

  De voorzitter van de PCWPV,   De voorzitter, 

 

 

   Vanrobaeys Eric    Barbry Geert 
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